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Przypominamy, że komunikacja miejska w czasie świąt, wigilii i w Nowy Rok kursuje według specjalnych rozkładów jazdy.
Informujemy także, że w tych dniach kasy biletowe ZDiTM będą nieczynne.

KASY BILETOWE

24-26.12, 1.12 oraz 6.01 wszystkie kasy biletowe będą nieczynne.

KASA 31.12.21r. 07.01.22r.
Brama
Portowa

6.00-
18.00

 6.00-
20.30

Plac Rodła 6.00-
18.00

 6.00-
20.30

Pomorzany 10.00-
15.00

10.00-
17.15

Turzyn 10.00-
14.00

10.00-
20.00

Basen
Górniczy

10.00-
15.00

10.00-
17.15

Krzekowo  10.00-
15.00

10.00-
17.15

Police 6.00-
18.00

 6.00-
20.30

Podjuchy 10.00-
15.00

10.00-
17.15

Klonowica  7.30-
14.00

  7.30-
15.30

Turkusowa 6.00-
18.00

  6.00-
20.30

KOMUNIKACJA MIEJSKA

Komunikacja miejska w okresie Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku, tj. w dniach 24.12.2021 r. – 1.01.2022 r.
funkcjonować będzie w następujący sposób:

TRAMWAJE 
 

W dniu 24.12.2021 r. (piątek – Wigilia) tramwaje będą kursowały według powszednich rozkładów jazdy z całkowitym lub
częściowym odwołaniem wybranych kursów linii 5, 7 i 12. Po godzinie 16:30 nastąpi stopniowe ograniczanie
częstotliwości kursowania.

Nie obowiązują skomunikowania:

na linii 6 z Antosiewicza o godz. 21:11 (z linią 67 z Karola Miarki),
na linii 9 z Głębokiego o godz. 19:56 i 21:56 (z linią 103). 
 

25.12 i 26.12.2021 r. (sobota i niedziela – I i II dzień świąt Bożego Narodzenia), 1.01.2022 r. (sobota – Nowy Rok)

Linie tramwajowe kursować będą według rozkładów jazdy dla Nowego Roku, Wielkanocy i Bożego Narodzenia z
częstotliwością co 20 minut w godzinach 11–18 i co 24 minuty w pozostałych godzinach:



W dniach 27.12–31.12.2021 r. tramwaje wszystkich linii kursować będą według normalnie obowiązujących rozkładów
jazdy.

AUTOBUSY

W dniu 24.12.2021 r. (piątek – Wigilia) autobusy wszystkich linii do godziny 17:30 będą kursowały według powszednich
rozkładów jazdy. Po tej godzinie nastąpi stopniowe ograniczanie częstotliwości kursowania.

Nie obowiązują skomunikowania:

na linii 54 z Turkusowej z linią 2,
na linii 64 z Dąbia Osiedla o godz. 19:07 z linią 61 w Podjuchach (19:29),
na linii 65 na przystanku „Turkusowa” z linią 8,
na linii 66 z Osiedla Bukowego od godz. 19:17 z linią 65 na przystanku „Jaśminowa ZUS”,
na linii 71 z Turkusowej o godz. 20:28 i 21:08 z linią 7,
na linii 102 z Gocławia o godz. 20:33, 21:53 i 23:11 z linią 6.

25.12 i 26.12.2021 r. (sobota i niedziela – I i II dzień świąt Bożego Narodzenia), 1.01.2022 r. (sobota – Nowy Rok)

Autobusy linii C, 75, 102, 103, 106, 107 i 812 kursować będą według rozkładów jazdy dla Nowego Roku, Wielkanocy i
Bożego Narodzenia.

Autobusy pozostałych linii kursować będą według normalnie obowiązujących świątecznych rozkładów jazdy.

W dniach 27.12–31.12.2021 r. autobusy wszystkich linii kursować będą według normalnie obowiązujących rozkładów
jazdy, za wyjątkiem linii zawieszanych z uwagi na ferie świąteczne.

Linia 62 w dniu 31.12.2021 r. realizuje ostatni kurs o godz. 18:53 z pętli „Ustowo Auchan” do przystanku „Wyszyńskiego”
(przyjazd 19:20).

Komunikacja nocna w Sylwestra, tj. w nocy z 31.12.2021 r. na 1.01.2022 r. odbywać się będzie według rozkładów jazdy
obowiązujących tak jak w nocy z soboty na niedzielę. W pozostałym okresie – według normalnie obowiązujących
rozkładów jazdy.


